
وسمملم وآلممه عليممه اللممه صمملى محمممد أمممة : هم فنعم, نقول الشهداء أما
علممى شممهداء لتكونمموا وسممطا أمممة جعلناكم (( وكذلك:  لقمموله
وفممي الممدنيا فممي النمماس علممى تشممهد الحمممد ولله المة ) وهذه) الناس

قممومه أ ن قممومه, ونشممهد إلى نوح أرسل الله أ ن نشهد ال ن الرخرة, نحن
رخمسممين إل سممنة ألممف فيهممم بقممي أنه المكمل, ونشهد الوجه على أبلغوا

القيامممة مكتممابه, فيمموم فممي وجل عز الله علمنا بما به نشهد هذا عاما, مكل
المم.   على لنا الشهادة تكو ن
: قممال  لممو" بممالبل غ للرسممل : " يشهدون الله رحمه المؤلف وقول
علممى نشممهد نحن أيضا رخيرا,  مكذلك هذا الحجة, لكا ن بإقامة المم وعلى

للرسممل شممهادة شممهادتا ن فلنمما الحجممةو عليهممم وأقيمممت بلغوا بأنهم أمم
نعم.  المم على وشهادة

مممن بينهممم  قضممي" بالعدل أي) ) بالحق بينهم " (( وقضي:  قال
ليممس يعنممي معلمموم للتعظيممم,  وهممو أبهمه وجل, لكن عز الله ؟ القاضي

العالمين.  رب الله هو القاضي أ ن معلوم لنه التعيين إلى ضرورة هناك
بالعممدل )) أي (( بممالحق النمماس بيممن )) أي بينهم " (( وقضي

بالعممدل, القيامة يوم الناس بين  يقضى" )) شيئا يظلمون ل (( وهم
أ ن بالعممدل, حممتى البهممائم بيممن بمل بالعممدل النمماس بيممن القضمماء ليس بل

الشمماة من الجلحاء للشاة يقتص بأنه أرخبر وسلم عليه الله صلى الرسول
نممار, ول جنممة لهمما ليممس لنهمما ترابا تكو ن ذلك بعد الله, ثم سبحا ن القرناء

إذا الجلحمماء الشمماة الصممدور, ل ن فممي لمما للعممدل, وشممفاء إظهممارا لكممن
؟ أيممش أ ن تسممتطيع ل شيء, لكنهمما قلبها في صار القرناء الشاة نطحتها

القيامممة يمموم قممرو ن, لكممن لهمما ليممس وهذه قرو ن لها هذه تقتص, ل ن أ ن
اللممه يريها أو تقتص حتى قدرة الجلحاء الشاة وتعالى سبحانه الله يعطي

بممالحق. بينهممم قضممي القرنمماء, ولهممذا الشاة من لها يقتص مكيف وجل عز
ولممم بالعممدل هنمما الحممق فسر  لماذا" العدل " أيالمؤلف:  يقول طيب

العممدل, فيممه وقضاء, والمناسب حكم مقام المقام ل ن ؟ بالصدق يفسره
شمميئا يظلمو ن الناس, ل على يعود الضمير  هم)) يظلمون ل (( وهم

وجممه علممى حقممه إنسمما ن مكل يعطى شيئا, بل حقوقهم من ينقصو ن ل أي
. أعلم والله الكمال

ضربهمما بنوضر الضرض (( وأشرقت:  وجممل عممز اللممه قممال الفوائممد نأرخذ
فوائدها.  هذا ) في) الكتاب ووضع

) .) ضربها (( بنوضر:  لقوله لله صفة النور : إثبات منها
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حيممث اليمموم ذلممك فممي للممه الخاصممة الربوبية : إثبات الية في قوله ومنها
ربوبية شيء, وإضافة مكل  رب أنه مع الرض إلى الخاصة الربوبية أضاف

أمممرت (( إنما الشمميء هممذا تعظيم تقتضي معين شيء إلى تعالى الله
مكمما ن ) لممما) شمميء كممل وله حرمها التي البلدة هذه ضرب أعبد أن

غيرهمما دو ن البلممدة لهذه رب أنه يوهم  قد)) البلدة هذه (( ضرب:  قوله
)). شيء كل (( وله:  قال
: لقمموله العممال فيه مكتبت الذي الكتاب : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

) .) الكتاب (( ووضع
(( وجيممء:  لقمموله عملوا بما الناس على الشهداء : إثبات فوائدها ومن

) .) والشهداء بالنبيين
: لقمموله  مكممذبوهم مممن وبيممن النبيمماء بيممن يقضممى : أنممه فوائممدها ومممن

) .) بالحق بينهم (( وقضي
(( بممالنبيين:  لقمموله وأمتممه العممالم بيممن يقضممى : أنممه فوائممدها ومممن

والنبيمماء الشممهداء رؤوس هممو شممك, بممل ل شممهداء ) هممم) والشممهداء
بينممه الرسممل, فيقضممى عممن مبلممغ ) فالعالم) بالحق بينهم (( وقضي

. بواسطته الرسالة بلغته من وبين
اليمموم ذلممك فممي الخلق بين القضاء : إثبات الكريمة الية هذه فوائد ومن

) .) بالحق بينهم (( وقضي:  لقوله
)) (( بالحق:  لقوله جور ول فيه حيف ل القضاء : أ ن أيضا فوائدها ومن

. مكامل حقه النسا ن فيعطى
ل (( وهم:  لقمموله اليمموم ذلممك فممي الظلممم : انتفمماء أيضا فوائدها ومن

فقممط, بممل الظلممم نفممي بممه المممراد ليس هنا الظلم ) وانتفاء) يظلمون
لقمموله الوجوه من بوجه ظلم فيه ليس الذي العدل مكمال إثبات به المراد
) .) يظلمون ل (( وهم:  تعالى

...:  الطالب
نقص مكل عن الله قلنا: ننزه : لماذا يقول ؟ السؤال سمعتم : نعم الشيخ
هممذا إلممى نقممص, وأشممرنا بلممى ؟ نقصا المماثلة مماثلة, أليست مكل وعن
. تسهو, نعم أحيانا لكنك

...:  الطالب
شميء والمماثلممة شميء النقمص : إ ن السؤال, نقمول جواب ل : ل الشيخ

أ ن يمكممن هممل المخلمموق, لكممن مكقدرة : ليست نقول قدرة لله آرخر, مثل
المماثلممة, نفممي يكفي نقص, ما مكل : عن نقول أ ن لبد إذا ؟ نقص يلحقها
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نقممص, المماثلممة المماثلممة, ل ن نفممي عممن نقممص مكممل عن يكفي ربما نعم
كمثلممه (( ليس:  فقممال ذلممك علممى نممص قد الله مكا ن : إذا نقول ولكن

. عليه. نعم ننبه أ ن ) فينبغي) شيء
مممع يسممتووا ول ظهممورهم وراء مممن بيسراهم مكتابهم  يأرخذوا...:  الطالب

؟. بيسراهم مكتابهم يأرخذوا الذين العصاة المؤمنين
يأرخممذو ن المؤمنين عصاة إ ن يقول من يعني ؟ هذا يقول من : بس الشيخ
 ؟ بشمالهم مكتبهم

...:  الطالب
يأرخمذو ن المممؤمنين عصمماة أ ن ثبمت لمو همذا, نعمم ممن تأتي ما : ل الشيخ

كتممابه أوتممي مممن (( وأممماتممدل:  الية بأس, لكن ل مكا ن بالشمال, إذا
يمما حسممابيه ممما أدضر ولم كتابيه أوت لم ليتني يا فيقول بشماله

سمملطانيه عنممي هلممك ماليه عني أغنى ما القاضية كانت ليتها
سممبعون ذضرعهمما سلسمملة في ثم صلوا الجحيم ثم فغلوه خذوه
مكافر, نعممم ) وهذا) العظيم بالله يؤمن ل كان إنه فاسلكوه ذضراعا

 .
مممن شممك ل الجسد, وهممذا في الروح وتبعث الجساد  تبعث...:  الطالب
؟ هذا على حجتهم فما الغيبية المور
منكممرة, لكممن أشممياء فيه حديث الطويل, وهذا الصور حديث : هذا الشيخ

ليسممت أشممياء الصممحيحة, وفيممه الرخممرى النصمموص لهمما تشممهد أشياء فيه
بممالقبول تلقوه العلماء صحيح, لكن حديث لها يشهد ما فيها وليس منكرة

.
؟ الفجائية  إذا...:  الطالب
قمموله أ ن نجيب, ذمكرنا أ ن لجل تقول ما عع ؟ ال ن تقول ما : أتدري الشيخ

وقوع على تدل )  للمفاجأة, والمفاجأة) ينظرون قيام هم (( فإذا: 
أبممي هريممرة, حممديث أبي حديث علينا أوردت ال ن مباشرة, فأنت الشيء
واضممح ؟ الثانية, أيممش النفخة في الية أربعو ن, لكن النفختين بين هريرة

.  نعم ؟
السممماوات فممي مممن فصممعق السمموضر فممي (( فنفممخ:  الطممالب
يعنممي )  فهل) ينظرون قيام هم فإذا أخرى فيه نفخ ثم والضرض

 ؟...
النفممخ ذمكر جاء لو هذا, هو بينا نعم ؟ السؤال هذا في تقول : أيش الشيخ

ينفممخ (( ويوم تعبيرات بثلثة جاء قيام, لكن هم فإذا بصعق الصور في
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أ ن ) فقيممل) فصممعق السمموضر فممي (( ونفممخ) ) ففممزع السوضر في
الفممزع : أ ن الثالثة, وقيممل البعث الثانية, ثم الصعق أولى, ثم نفخة الفزع

الممذي ممما حصممل الممذي ممما النمماس فيفزع فيه واحدة, ينفخ نفخة والصعق
واحممدة, النفخممة تكممو ن هذا الناس, وعلى فيصعق النفخ يطول حصل, ثم

: المؤلممف فقول هذا وعلى ؟ عرفت صعق وآرخرها فزع تمتد, أولها لكنها
. الصعق نفخة هي الفزع نفخة أ ن يرى  لنه" الولى " النفخة

. الرحيم الرحمن الله بسم الرجيم الشيطا ن من بالله : أعوذ القارئ
. السورة مكملنا ما بسملة فيه : ما الشيخ
وقضممي والشممهداء بممالنبيين وجيممء الكتمماب (( ووضع:  القارئ
وهو عملت بما نفس كل ووفيت يظلمون ل وهم بالحق بينهم
إذا حتى زمرا جهنم إلى كفروا الذين وسيق يفعلون بما أعلم

منكممم ضرسل يأتكم ألم خزنتها لهم وقال أبوابها فتحت جاءوها
بلى قالوا هذا يومكم لقاء وينذضرونكم ضربكم آيات عليكم يتلون
أبممواب ادخلمموا قيممل الكممافرين علممى العذاب كلمة حقت ولكن
اتقوا الذين وسيق المتكبرين مثوى فبئس فيها خالدين جهنم
وقممال أبوابهمما وفتحممت جاءوهمما إذا حتى زمرا الجنة إلى ضربهم
) . ) خالدين فادخلوها طبتم عليكم سلم خزنتها لهم

: وتعممالى تبممارك اللممه قممال الرجيممم الشمميطا ن مممن بممالله : أعمموذ الشمميخ
فممي ومممن السممماوات فممي مممن فصممعق السمموضر فممي (( ونفخ
قيمام همم فمإذا أخمرى فيمه نفمخ ثمم اللمه شماء ممن إل الضرض

 ؟ السور في النافخ هو من طيب ؟ فيها مناقشة )  أرخذنا) ينظرون
. السلم عليه : إسرافيل الطالب
 ؟ بعد يأت لم وهو بالماضي عبر : نعم, ولماذا الشيخ

...:  الطالب
اللممه قمموله مثممل ؟ بمثممال تممأتي أ ن لك هل وقوعه, طيب : لتحقق الشيخ
بعد.   يأت لم أنه )  مع) تستعجلوه فل الله أمر (( أتى:  تعالى
الوجمموه, لكنممه بعض من البوق يشبه عظيم قر ن ؟ الصور هو : ما الشيخ
والرض, طيب. السماء بين مكما دائرته
أو الثالثممة هممذه نفخممة )  أي) فصممعق السمموضر فممي (( ونفممخ:  قمموله

؟ الرابعة
) .) أخرى فيه نفخ (( ثم:  قوله بدليل : الولى الطالب
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رخلف هنمماك ) طيب. هل) أخرى فيه نفخ (( ثم:  قوله : بدليل الشيخ
؟

. الفزع وهي ثالثة نفخة : فيه رخلف. قالوا : فيه الطالب
أو ثنتما ن الراجممح همو الصعق, البعث, طيمب. ومما : الفزع, ونفخة الشيخ

 ؟ ثلثة
: ثنتا ن. الطالب
) ؟) (( ففزع:  قوله عن تجيب مكيف : طيب الشيخ

...:  الطالب
(( فإذا:  وتعالى تبارك الله طيب, قوله فيك الله بارك : أحسنت الشيخ

 ؟ معناها ) (إذا) ما) ينظرون قيام هم
. الفجائية : إذا الطالب
؟ الفجائية معنى : الفجائية, أيش الشيخ

. فجأة حصل القيام أ ن : أي الطالب
طيب.  نعم قبلها لما مفاجأة يأتي بعدها ما ل ن : فجائية الشيخ
معنممى ) ممما) ضربهمما بنمموضر الضرض (( وأشممرقت:  تعالى : قوله الشيخ

. أضاءت أي ؟ أشرقت
 ؟ الله نور أو المخلوق نور هو  هل)) ضربها (( بنوضر
الله.  : نور الطالب
إضممافة نفسه إلى الله مخلوق, فأضافه نور : إنه لك قال لو : نعم الشيخ

؟ هكممذا لممك قال لو لكن ؟ الله وبيت الله : ناقة مكقوله رخالقه إلى مخلوق
ضرسممول لهممم (( فقالمثممل:  رخالقه إلى مخلوق إضافة إنسا ن قال لو

وجممل عممز اللممه يخلقممه مخلوق نور أنه واحد ادعى )  لو) الله ناقة الله
 ؟ الجو في

. مانع فل الصحيح باللفظ هذا ثبت : إ ن الطالب
مخلموق إضمافة اليممة قائممل: هممذه لك قال لو نعم, لكن أجبت : ما الشيخ

 ؟ الجواب هو ما رخالقه إلى
... موصوف إلى صفة إضافة يكو ن أ ن : الصل الطالب
: قائممل قممال  إذا)) ضربهمما (( بنمموضر إرخواني يا الظاهر رخلف : لنه الشيخ

)) ضربهمما (( بنمموضر:  يقممول اللممه  الظاهر رخلف : هذا الله, قلنا رخلقه نور
يحممرف إنسمما ن ) مكممل) والضرض السممماوات نوضر (( الله نور له والله
ظماهر رخلف لنمه مقبمول غيمر : همذا بهذا, نقول نجيبه ظاهره عن الكلم

لم والرأس, وإ ن العين فعلى ظاهره عن يخرجه بدليل أتيت اللفظ, فإ ن
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فقولممك وإل والممرأس العيممن فعلممى ظمماهره عن يخرجه صحيح بدليل تأت
(( ووضع:  تعممالى قمموله : طيممب الشمميخ ؟ جماعممة يمما مردود, أعرفتممم

صح, طيب.  يعملونها التي العمال مكتاب ؟ بالكتاب المراد ) ما) الكتاب
؟ الشهداء ) من) والشهداء بالنبيين (( وجيء

...:  الطالب
وغيرهممم, طيممب؟ والعلماء النبياء محمد, طيب أمة من أعم : أنه الشيخ

(( وكذلك:  تعممالى قمموله شممهداء؟ المممة هممذه أ ن علممى الممدليل هممو ما
) نعم. ) الناس على شهداء لتكونوا وسلطا أمة جعلناكم

بينهممم قضي معنى ) ما) بالحق بينهم (( قضي:  تعالى : قوله الشيخ
؟ بالحق

. بالعدل بينهم فصل : يعني الطالب
) ؟) يظلمون ل (( وهمطيب.  أحسنت بالعدل بينهم : حكم الشيخ

. شيئا يظلمو ن ل : وهم الطالب
؟. العراب من الجملة : محل الشيخ

. : حالية الطالب
شيئا, طيب.   يظلمو ن ل أنهم والحال يعني : حالية الشيخ

ما نفس كل (( ووفيت:  اليوم درس مبتدأ وتعالى تبارك الله قال ثم
أعطيتممه أي حقممه : وفيتممه تقممول وفاء, مكما أعطيت ) وفيت: أي) عملت

نفممس (( كل فاعل نائب أنها على بالضم )) مكل نفس (( مكل  وفاء إياه
ثمما ن مفعممول وهممو موصول اسم هنا ما عملت, فم الذي ) أي) عملت ما

الفاعممل نممائب بالضممم, لكممن مكممانت مكل, وإ ن هو الول لوفيت, والمفعول
وممما الول المفعممول محممل فممي مكممل صممارت المفعول, فلهذا مناب ينوب

الثاني.   المفعول محل في عملت
قممد العمممل أ ن التأويممل هممذا علممى حملممه"  جزاءه " أي:  المفسممر قال

((:  تعالى الله قال مكما  الجزاء هو النفس توفى الدنيا, والذي في مضى
.  )) يعملون كانوا بما جزاء

اللممه أ ن فممي الحكمة المفسر, لكن قال مكما واضح : المر قائل قال فإذا
أ ن إلممى إشممارة ذلك في الحكمة  ؟ العمل جزاء عن بالعمل عبر وجل عز

مكمما ن العمممل, إذا هو العمل, فكأنه عن ينقص العمل, ول يتجاوز ل الجزاء
العممدل, ومكممما مكمممال هممو العمل, وهذا هو فكأنه عنه ينقص ول يتجاوزه ل

تدا ن.   تدين
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) هممو) يفعلممون بممما أعلممم وهممو عملت بما نفس كل (( ووفيت
ممما يعلممم : مكيممف يقممول قممائل مكممأ ن وجل, يعني عز الله على يعود الضمير
؟ والجليممل الممدقيق العمممل وفي ؟ ودهور دهور مضت وقد النفس عملت
يخفممى ل  يعنممي)) يفعلممون بممما (( أعلم اللممه  أي)) (( وهو:  فقال
يفمموت أ ن يمكممن ينسممى, فل ول يضل ل وتعالى سبحانه شيء, وهو عليه

النسا ن.  عمل من شيء
بعممالم أعلمم  تفسيره)) " يفعلون (( بما عالم " أي:  المفسر وقول
: زيممد تقممول عالم, فإنممك من درجة أعلى أعلم قاصرا, ل ن تفسيرا يعتبر
عمممرو مممن أعلممم : زيممد العلم, وتقول في عالم, فيتساويا ن وعمرو عالم

أي : أعلم قال إذا ال ن عمرو, المؤلف من درجة وأعلى أعلم زيد فيكو ن
أعلمم المشمارمكة,  لكمن تمنمع ل عالم مكلمة الله, ل ن علم من نقص عالم
والمفضول.  ؟ وأيش الفضل يستوي ل المشارمكة, لنه تمنع

إلممى التفضمميل اسممم عممن المؤلف عدل لماذا سائل سألنا لو أننا والعجب
بيممن مفاضمملة أو تناسب هناك يكو ن أ ن ينبغي ل : لنه قال ؟ الفاعل اسم

علممى الخممالق فضمملت أنممك أعلممم, معناهمما قلممت والمخلمموق, إذا الخممالق
الخممالق سممويت فقممد عممالم قلت الله, وإذا : سبحا ن له المخلوق, فنقول
المعنممى, فجنممى فساد إلى اللفظ ظاهر عن عدل مكيف بالمخلوق, فانظر

اللفممظ, الثمماني: تنقيممص ظمماهر : مخالفممة عنممه, الولممى الله عفا جنايتين
الكريممم القرآ ن وأرحم, في أعلم الله : إ ن نقول علمه, فنحن في الخالق

بممأحكم اللممه (( أليممس ) وأحكممم) الراحميممن أضرحممم (( وأنممت: 
أممما خيممر (( آللممه:  قممال اللممه أ ن ذلممك مممن أبلممغ )  بممل) الحمماكمين
أ ن يقممدر أو يظممن أحممد ل بممأنه العلممم يشرمكو ن, مع أما ) رخير) يشركون

ضمملله, الخصم, وبيا ن إفحام أجل من هذا قال الخالق, لكن مثل الصنام
أ ن علينا الواجب أ ن فالحاصل ؟ به تشرك الذي أم رخير : آلله له نقول أ ن

فممي اللممه تفضيل بها المراد أ ن من ظاهرها على ؟ أيش على أعلم نجري
يفعلو ن.  بما أعلم عباده, فهو على علمه
ل النمماس عممالم, ل ن إلممى أعلممم عممن عممدل المؤلممف : إ ن قائممل قال فإ ن

ل بعممالم أعلممم تفسمميره يكو ن ل وحينئذ منتف يفعلو ن, فالعلم ما يعلمو ن
يفعلممو ن, مكممل ممما يعلمممو ن العممالم أيضمما, بممل رخطأ : هذا ضارا, قلنا يكو ن

فعممل, وقمموله ما علم يفعل أنه غيره شاهد من فعل, ومكل ما يعلم إنسا ن
تممأتي وتممارة يفعلممو ن تممأتي  تممارة)) يفعلون بما أعلم (( وهو:  تعالى

فرق, بينها ليس : ل نقول ؟ فرق بينها يكسبو ن, فهل تأتي وتارة يعملو ن
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والفعل باللسا ن القول وفعل, صار : قول قيل إذا واحد, لكن مؤداها ل ن
: قممول قيممل والفعممل, وإذا للقممول شامل صار : عمل قيل بالجوارح, وإذا

الفعممل علممى القول إطلق من أي والفعل, ومنه للقول شامل يكو ن فإنه
يكفيك كان ( إنما:  ياسر بن لعمار والسلم الصلة عليه الرسول قول
بممل قممول ليس هذا أ ن بالرض, ومعلوم يده ضرب  ثم) هكذا تقول أن
فعل.  هو

 نعممم" شمماهد إلى يحتاج " فل:  ) قال) يفعلون بما أعلم (( وهو
الشممهود يقيم وتعالى سبحانه شهيدا, لكنه بالله شاهد, مكفى إلى يحتاج ل

بعممد الشممهود عليممه أقيم إذا لنه ؟ للفاعل, أعرفتم وتوبيخا للعدل إظهارا
إلممى كفممروا الذين (( وسيق:  قال توبيخا, ثم أشد ذلك صار أنكر أ ن

).  ) زمرا جهنم
)... ) عملممت ما نفس كل (( ووفيت:  تعالى الله الفوائد, قال نعم
.  آرخره إلى
: القيامممة, لقمموله يوم أعمالهم يستوفو ن الناس : أ ن الية هذه فوائد من

(( وأشممرقت:  قممال أ ن ) بعممد) عملممت ممما نفممس كممل (( ووفيت
آرخره.  ) إلى...  ضربها بنوضر الضرض

: وتعممالى تبممارك قمموله القيامممة يمموم يكممو ن العمممل استفياء أ ن لهذا ويدل
النسا ن فإ ن الدنيا في ) أما) القيامة يوم أجوضركم توفون (( وإنما

عملممه جممزاء يمموفى أ ن يمكن ل مثل يوفاه, فالكافر ل وقد عمله يوفى قد
أصمملح أو تصدق الكافر أ ن لو الصالح, يعني عمله جزاء الرخرة, وأريد في

عليممه يجممازى لممن فإنه نفعه يتعدى شيء أي فعل أو المسلمين ينفع شيئا
قممد الممدنيا, ثممم فممي عليممه يجممازى الممدنيا فممي به يطعم الرخرة, ولكن في

ازى يجمازى, قمد ل وقد يجازى ل إيماه, وقمد ويطعمم المدنيا فمي عليمه يج
لن فإنه الصالح عمله على الدنيا في جوزي وإ ن فإنه المؤمن يجازى, أما

مممن صممالحا عمممل (( من:  تعممالى الله الرخرة, قال في الجزاء يحرم
دنيمموي جممزاء ) هممذا) طيبة حياة فلنحيينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر

كممانوا ممما بأحسممن أجرهممم (( ولنجزينهمممدنيمموي,  ؟ أرخممروي أو
القيامممة يمموم هممو الجممزاء منتهممى أ ن أرخممروي, المهممم ) هممذا) يعملممون

) .) عملت ما نفس كل (( ووفيت
(( ممما:  لقمموله جزائه في تعالى الله : العدل, عدل الية هذه فوائد ومن

بممما أعلممم (( وهو:  قمموله ذلممك نقممص, ويؤمكممد ول زيممادة ) ل) عملت
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لممن أنممه عممدل, علممم حكممم وهممو يفعلممو ن بممما أعلم مكا ن ) فإذا) يفعلون
. شيئا أجره من النسا ن ينقص
) .) أعلم (( وهو:  لقوله لله العلم : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
: لقمموله نفسممه أعمال يعلم مكما العباد أعمال يعلم الله : أ ن فوائدها ومن

) .) يفعلون بما (( أعلم
يجممب اللممه, وأنممه يرضممي ل بما العمل من النسا ن : احتراز فوائدها ومن
ل القلممب الحممي ذلك, والنسمما ن يعلم الله ل ن ؟ منه, لماذا يحذر أ ن عليه
.  يرضيه ل ما فعمل عمله يعلم الله أ ن علم إذا سيخجل أنه شك

)) زمممرا جهنممم إلممى كفممروا الممذين (( وسيق:  تعالى الله قال ثم
أو للمجهول : مبني نقول أ ن الولى للمجهول, هل مبني ماض فعل سيق
الفاعممل يكو ن قد الثاني, لنه : أنه قالوا ؟ نعم فاعله يسمى لم لما مبني

النحممويين مممن المحققين تعبير مكا ن آرخر, ولهذا لغرض حذف لكن معلوما
لممم لممما مبنممي يقممول الفعممل هممذا وفممي فمماعله؛ يسمى لم : ما يقولوا أ ن

الملئكة, يسمموقونهم السائق أ ن الظاهر ؟ السائق من فاعله, إذا يسمى
إهانة.  

نمماضر إلممى يممدعون (( يوم:  تعممالى قمموله دليله  : بعنف المفسر وقول
الممذين سمموق مكيفيممة وقوة,  فهممذا بشدة الدفع الدع ) معنى) دعا جهنم

به يكفر ما مكل ليعم المفعول ) حذف) كفروا (( الذين:  مكفروا, وقوله
هذا, بممالنبيين في دارخلو ن فهم بالملئكة مكفروا به, فإذا اليما ن يجب مما

إذا اليممة, ومكممذلك هممذه فممي دارخلممو ن بالقممدر, فهممم الرخممر باليوم بالكتاب
نوعا ن:  الكفر يكفرو ن, ل ن فإنهم به الذعا ن عليهم يجب عما استكبروا

مكفممر العمممل جحممود, وتممرك مكفممر اسممتكبار, فالتكممذيب ومكفممر جحممود مكفر
وهذا. هذا تشمل طيب, والية استكبار

) " جهنممم) زمممرا جهنم (( إلى )) بعنق كفروا الذين " (( وسيق
عربيممة أو معربممة هممي هممل  فيهمما ارختلفمموا العلماء عليها, وأ ن الكلم سبق

؟ أصلية
التفريممق وجممه  وممما" متفرقممة " جماعات:   قال)) (( زمرا:  وقوله

العمممال, بحيممث باعتبممار أو المممم باعتبممار هممي هل ؟ الجماعات هذه في
فممما والثالثممة دونها ما والثانية المشرمكة الكافرة هي الولى الزمرة تكو ن
باعتبممار الزمممر هممذه أ ن بممالول, أي قلنمما احتمال, فإ ن فيه ؟ وهكذا دونها

مممن خلت قد أمم في ادخلوا (( قال:  تعالى قوله دليله المم, فإ ن
يذهب أنهم على يدل هذا ) فإ ن) الناضر في والنس الجن من قبلكم
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أول أ ن الجنممة بأهممل يصممنع ما فدليله بالثاني قلنا أمما, وإ ن النار إلى بهم
ورة علمى أو البدر ليلة مكالقمر وجوههم الجنة تدرخل زمرة ليلمة القممر ص

العمممل, باعتبممار ؟ أيممش باعتبممار الزمممر يكممو ن أ ن يقتضي هذا البدر, فإ ن
زمرا, نعم. يساقو ن أنهم نعرف أ ن أعلم, المهم فالله

إذا, وأيممن ) جممواب) أبوابهمما فتحممت جاءوهمما إذا (( حممتى:  يقممول
إليهمما يصلوا أ ن حين من فتحت, يعني جاءوها, وجوابها شرطها ؟ شرطها

يقفمموا أ ن يودو ن العافية, لنهم الله نسأل إليهم شيء أمكره تفتح, وفتحها
أجممل مممن بفتحها يفاجئو ن فيها, ولكنهم يدرخلوا أ ن دو ن شفيرها على ولو

بالله.  والعياذ بالعذاب مبادرتهم
فممي تعالى الله بين باب, وقد جمع : أبوابها  وقوله)) أبوابها (( فتحت

لهمما أجمعين لموعدهم جهنم (( وإن:  سبعة, فقال أبوابها أ ن مكتابه
عمله.  ) حسب) مقسوم جزء منهم باب لكل أبواب سبعة

عليهمما, القممائمو ن أي ) رخزنتهمما) خزنتها لهم وقال أبوابها (( فتحت
الجسمام شممداد الطبماع شمداد, غل ظ غل ظ ملئكمة بهما, وهمم المومكلو ن

إل رحمممة فيهممم مما ؟ رحمممة فيهم ما أو رحمة النار, فيهم رخزنة هم هؤلء
يرحممم ل القيامممة يوم في وتعالى سبحانه وجل, والله عز الله أمر امتثال

أبعممد ) فهمممتكلون) ول فيها (( اخسئوا:  وعل جل يقول الكافر, بل
يممأتكم ومقرريممن: ألممم ممموبخين حزنتها لهم الله, وقال  رحمة عن الناس
ال ن: ممموبخين لكممم قلممت أنمما ؟ ليممش هنمما منكممم, والسممتفهام رسممل

هممؤلء الرسل, ويوبخو ن إتيا ن يقررو ن والتقرير, يعني ومقررين, للتوبيخ
ن ل  يعني)) منكم ضرسل يأتكم (( ألمبهم,  الكفر على و م غيرمكمم, ل

الضرض في كان لو (( قل ينفرو ن لكانوا ملئكة البشر إلى الله أرسل
اللممه قممال ؟ الملئكممة : أيممن قممالوا ) لممما) مطمئنين يمشون ملكئكة

مطمئنيممن يمشممون ملكئكممة الضرض فممي كممان لممو (( قل:  تعالى
أ ن الحكمممة مممن ليس ) لكن) ضرسول ملكا السماء من عليهم لنزلنا

فممرض ملممك, لممو الله أنزل لو))  ملكا جعلناه (( ولو ملك للبشر ينزل
الرجممل, صممورة على  أي)) ضرجل (( لجعلناه ملكا للبشر يرسل الله أ ن

منه.  ينفروا ل حتى
(( منكممم أنفسكم من أبلغ ) وهذا) منكم ضرسل (( يأتكم:  يقول وهنا
هاشممم بنممي مممن قريممش مممن ؟ ممممن والسمملم الصمملة عليممه  فمحمد))

بمه, ويثقمو ن بممالمين ويصممفونه أجممداده ويعرفممو ن أباه ويعرفو ن يعرفونه
حكممم بالكعبممة, حممتى مكممانه في الحجر وضع في ارختصموا حين وحكموه
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هممذا السمماحر : هممذا قممالوا بالبينات جاءهم , ولما العدل الحكم ذلك فيهم
رجممل اللممه, فهممو الشاعر, سممبحا ن هذا الكاهن هذا المجنو ن هذا الكذاب

عليكممم (( يتلون الحممق يقممول أ ن يممأبى الستكبار يعرفونه, لكن منهم
حقممت ولكممن بلى قالوا هذا يومكم لقاء وينذضرونكم ضربكم آيات

إ ن عليهمما الكلم بممالله, نؤجممل ) أعوذ) الكافرين على العذاب كلمت
القادم, نعم.  الدرس في الله شاء

أ ن دائممما الولممى هممل للمجهممول المبنممى الفعل فيكم الله : بارك الطالب
؟ السياق هذا في أم فاعله يسمى لما : مبني نقول

لم : لما قلت إذا فعاله, وأنت يسمى لم لما الولى يكو ن دائما : ل الشيخ
لممم لممما المبنممي الفعممل إ ن مجهول,  ثم غير أو مجهول مكا ن سواء يسمى
هممذا : إ ن نقممول أ ن يصممح هممل به تكلم الذي هو الله مكا ن إذا فاعله يسمى

مبنممي تقممول أ ن يمكممن ل القممرآ ن فممي يمكممن, يعنممي ل ؟ للممه مجهممول
لمما مثل القائممل ربمما, يقمول غيمره ذلك, في يجهل ل الله للمجهول, ل ن

للمجهول, مبني ؟ أيش متاعي, هذا : سرق قال ؟ بلك صاح, أيش أصبح
  ؟ السارق على الستر يريد أو

: احتمال. الطالب
 ؟ يصيح لكم قلنا أبدا, ولهذا احتمل فيه : ل, ما الشيخ

العمل باعتبار جماعات يكو ن أ ن زمرا المعنى يكو ن أ ن يمنع : أل الطالب
ثلثممة الناضر بهم تسعر من ( أولوسلم:  عليه الله صلى النبي لقول
 ) ؟

الثلثممة هممؤلء ل ن نعم العمل, أي باعتبار المراد أ ن يؤيد هذا : نعم الشيخ
.  وفينا, نعم قبلنا المم في يكو ن

) والحديث) زمرا جهنم إلى كفروا الذين (( وسيق : الية الطالب
سممراب كأنهمما النمماضر لهم ( تصوضرأنممه:  ذمكرنمما البخمماري صممحيح فممي

؟ النار إلى الذهاب وبين السوق بين نوفق   مكيف) مسرعين فيأتون
النممار أ ن البخمماري وغيممر البخمماري فممي جاء يقول ؟ تقولو ن : أيش الشيخ
الجمممع هممو إليها, فما فتسابقو ن عطاش وهم لهلها السراب ومكأنها تمثل
أنهممم : غما وجهين أحد من الجمع ؟ يتبادرونها هم ومكونهم سيق قول بين

النسمما ن أ ن مممن مممانع مممانع, ل ول انطلقهممم وبين السوق بين لهم يجمع
إلممى وصمملوا إذا : أنهممم يقال مانع, أو فيه ما يدفه وراه واحد وفيه يرمكض
بممماء, ليسممت أنهمما ووقفمموا, وعلممموا هممابوا النممار المجرمو ن ورأى حولها

.  دعا جهنم إلى ويدعو ن يساقو ن ؟ أيش ينكصو ن, وحينئذ فسوف
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؟ الشاعرة  قول...:  الطالب
الجبرية مكمذهب الحقيقة في عمل, هم الكسب أ ن يرو ن ل : أنهم الشيخ

.  نعم مكسب أنه على للنسا ن العمل يضيفو ن تماما, لكنهم
 ؟ بسواء سواء جهنم في النسا ن يعذب مكما الجن يعذب : هل الطالب
النممس, اقممرأ يعممذب مكممما يعممذبو ن الجممن الظاهر, أ ن هو نعم : أي الشيخ
الجممن مممن قبلكممم مممن خلممت قممد أمممم في ادخلوا (( قالالية: 

) .) أختها لعنت أمة دخلت كلما الناضر في والنس
أو لمممه الحسممنات مممن بشيء يتنازل أ ن للنسا ن يمكن  هل...:  الطالب

؟ أبيه
وقته. انتهى العمل يمكن, ل ن ل أنه بالظاهر, الظاهر هو : ما الشيخ

؟ الباب هذا في حديث : ورد الطالب
انتهممى بممه, نعممم أرخممذنا صحيحا حديثا مكا ن فإ ن ورد أعرف, إ ن : ما الشيخ
. الوقت
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